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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

(Safety Data Sheet) 
KEEEN GERM KILLER BIO DISINFECTANT  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคม/ีผลิตภัณฑท์ีเ่ตรียมขึน้และบริษัทผู้ผลิต 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ 
รหสัสินคา้:          GKB         

ชื่อผลิตภณัฑ:์       คีนน ์เจิม คิลเลอร ์ไบโอ ดิสอินแฟคแท็นท ์ (KEEEN GERM KILLER BIO DISINFECTANT) 
การใชส้าร/สารเตรียม  
                         ใชส้  าหรบัท าความสะอาด และฆ่าเชือ้โรค 
ขอ้มูลเกีย่วกบับริษัท/ผูจ้ าหน่าย 
บริษัท คีนน ์จ ากดั  
86,88,90 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
โทร (02) 7472102-3  แฟกซ ์02-7470120 เบอรโ์ทรฉกุเฉิน: - 

2. การบ่งชีค้วามเป็นอันตราย 

2.1 การจัดประเภทของสาร  หรือของผสม 
     การจ าแนกประเภท (ขอ้ก าหนด (EC) เลขท่ี 1272/2008) 
 
 
รูปสญัลกัษณ ์:  
 
 
ค าสญัญาณ :                    ระวงั  

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย :  
        ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก, ประเภทท่ี 5, H303 อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลืนกิน 
        ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั, ประเภทท่ี 5, H313 อาจเป็นอนัตรายเมื่อสมัผสัผิวหนงั 
        การกดักรอ่นและการระคายเคืองต่อผิวหนงั, ประเภทท่ี 2, H315 ระคายเคืองต่อผิวหนงัมาก 
         
 
         
 

 



F-RD-02Rev03 
 (เกบ็  2 ปี ท ำลำยโดยวิธีย่อย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page 2 

 

2.2  ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ดวงตา:            จะก่อใหเ้กิดอาการระคายเคือง ตาแดง ปวดตา สายตาอาจพรา่มวัได ้
ผิวหนงั:            อาจเกิดผื่นแดง รูส้กึปวดแสบปวดรอ้น 
สดูดม:            อาจท าใหเ้กิดอาการเจ็บคอ ไอ หายใจติดขดั 
กลืนกิน:            จะเกิดอาการเจ็บคอ ปวดทอ้ง และอาเจียนได ้
สารก่อมะเรง็:      ไม่มอีงคป์ระกอบในผลิตภณัฑท่ี์ระบอุยู่ในรายการ IARC, NTP, OSHA, ACGIH  ว่ามีสารก่อมะเรง็ 
อาการจากการสมัผสัเป็นเวลานาน:  หากสมัผสัเป็นเวลานานอาจก่อใหเ้กิดการกระคายเคืองเล็กนอ้ยหรือผิวหนังท่ีไวต่อการสมัผสัจะเกิดการแหง้                         

3. องคป์ระกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

Coconut fatty acid                1.28-1.72 % w/w                               Hydrogen peroxide                 2.70-3.30 %w/w                           
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ดวงตา:           รีบลา้งตาดว้ยน า้สะอาด หากไม่ดีขึน้ควรรีบปรกึษาแพทย ์
ผิวหนงั:           ลา้งดว้ยน า้สะอาด 
กลืนกิน:          หากมีการกลืนสารเคมี ใหส้งัเกตดอูาการ และอย่าท าใหอ้าเจียน  
                       ถา้ผูป่้วยมีสติ ใหด้ื่มน า้หรือนมสองแกว้ 
                       หากผูป่้วยอาเจียน พยายามท าใหห้วัอยู่ในระดบัต ่า เพื่อป้องกนัการส าลกั จากนัน้รีบน าไปพบแพทย์ 

5. มาตรการการผจญเพลิง 

จดุระเบิด (วิธีวดั):          ไม่ท าใหต้ิดไฟ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล 

ปริมาณนอ้ย:       ลา้งบริเวณที่หกออกดว้ยน า้ 
ปริมาณมาก:       ใชป๊ั้มดดูไปไวใ้นภาชนะกักเก็บ ก าจดัส่วนท่ีเหลือดว้ยสารดดูซบั แลว้ลา้งออกดว้ยน า้อีกครัง้ 

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

การจดัการ:     สวมใส่หนา้กากป้องกนัการกระเด็นของสารเคมี  
การจดัเก็บ:     จดัเก็บในภาชนะปิด เก็บใหม้ิดชิดห่างจากมือเด็ก 

8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล 

ระบบหายใจ:             ควรใส่หนา้กากหรือผา้ปิดจมกูป้องกนัการสมัผสัโดยตรง 
การระบายอากาศ:     ควรมีอากาศระบายอย่างเพียงพอ 
ผิวหนงั:                     ควรใส่ถงุมือป้องกนัหากตอ้งสมัผสัเป็นเวลานาน 
ดวงตา:                      ควรสวมใส่แว่นตาป้องกัน 
อนามยัทั่วไป:             ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรบัประทานอาหาร ดื่มน า้ สบูบหุรี่ หรือเขา้หอ้งน า้ 
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

จดุเดือด:                                 100°C   
ความดนัไอ ท่ี 20 °C:                0.006 mm Hg             
ความหนาแน่นไอ (AIR=1):       >1 
การละลายน า้:                          ละลายน า้ไดด้ี 
สีและกลิ่น:                               ของเหลว ใส กลิ่นอ่อนๆ 

ความถ่วงจ าเพาะ (H2O=1):                   1.010 - 1.030 
ความเป็นกรดด่าง:                                 3.50 - 5.50 
อตัราการระเหย (Butyl Acetate=1):        >1 
จดุหลอมเหลว:                                        - 
สารอินทรียร์ะเหยง่าย                              - 

10. ความเสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา 

เสถียรภาพ:                 มีความเสถียรภาพ 
อนัตรายจากกระบวนการสลายตวัหรือ By-products:     การสลายตวัดว้ยความรอ้นอาจก่อใหเ้กิด CO2 
อนัตรายจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชั่น:         ไม่เกิดอนัตราย 

สารที่ควรหลีกเลี่ยง:       - 

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลนัทางปาก (Acute Oral):                          LD50 > 66,666.67 mg/kg 
พิษเฉียบพลนัทางผิวหนงั (Acute Dermal):                  - 
พิษเฉียบพลนัทางการหายใจ  (Acute Inhalation):        - 
การระคายเคืองตาเบือ้งตน้:                           อาการฝา้ท่ีแกว้ตาจะหายไปภายใน 72 ชั่วโมง                  
การระคายเคืองผิวหนงัเบือ้งตน้:                     Primary Irritation Index (PII) = 2.6 ขึน้อยู่กบัอาการผื่นแดงหรือบวม 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

สามารถย่อยสลายโดยทางชีวภาพ 

13. ข้อพิจารณาในการก าจัด 

สามารถชะลา้งสารลงสู่ท่อระบายน า้ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายของแต่ละพืน้ท่ี 

14. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

D.O.T Shipping Name:     Not regulated                                 D.O.T Hazard Class:     None 
UN Shipping Name:         N/A                                                 UN/NA Number:            N/A 
UN Class or division:        N/A                                                UN Packing Group:      None 
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนด 

การตดิสลากตามระเบียบสากล:  ไม่ระบ ุ
สญัญาลกัษณ:์   ไม่ระบ ุ
ขอ้มลูเก่ียวกบัอนัตราย:   ไม่ระบ ุ
ขอ้มลูเก่ียวกบัความปลอดภยั:   ไม่ระบ ุ

 
16. ข้อมูลอื่น 
กรณีส าหรบับคุคลท่ีแพง้่าย อาจเกิดอาการระคายเคืองได ้
ขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ดใูนส่วนท่ี 2  
 
-วันทีจั่ดท าเอกสาร : 30/03/2018  Revision #2018/00 

 
 


